Protokół nr I/2014
z Sesji Rady Miejskiej Krzywinia
odbytej w dniu 28 listopada 2014 roku
w Domu Strażaka w Krzywiniu
Najstarszy wiekiem Radny Stanisław Golak otworzył o godz. 1540 I Sesję Rady Miejskiej
Krzywinia.

Po odsłuchaniu hymnu państwowego przewodniczący obrad powitał Radnych, Sołtysów oraz
zaproszonych gości zebranych na Sali. Listy obecności Radnych, Sołtysów stanowią
załączniki do niniejszego protokołu.

Ponadto w posiedzeniu uczestniczyli:
Jacek Nowak

- Burmistrz Miasta i Gminy,

Bartosz Kobus

- Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy

Honorata Krupka

- Skarbnik Miasta i Gminy,

Aleksandra Ślotała

- Dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej,

Bogumiła Bąkowska - Dyrektor Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy,
Renata Kołak
Beata Zborowska

- Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjanych,
-Dyrektor Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych im. Adama
Mickiewicza w Lubiniu,

Marek Żołędziewski - Wicedyrektor Zespołu Szkół w Krzywiniu,
Maciej Gubański

- Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej i Przestrzennej,

Grażyna Żak

- Kierownik Referatu Finansowo-Budżetowego,

Jolanta Bilska

- Kierownik Referatu Oświatowo-Administracyjnego,

Henryk Kolan

- Kierownik Referatu Służb Technicznych.

Przewodniczący obrad stwierdził, że zgodnie z listą obecności w

sesji uczestniczy 15

Radnych, którzy złożą dziś ślubowanie i formalnie obejmą urząd.

Przewodniczący przedstawił porządek obrad, który jest następujący:
- złożenie ślubowania przez radnych oraz przez Burmistrza Miasta i Gminy Krzywiń,
- wybór przewodniczącego rady.

Następnie najmłodszy wiekiem

radny Pan Leszek Majchrzak odczytał rotę ślubowania

„Wierny Konstytucji i prawu Rzeczypospolitej Polskiej, ślubuję uroczyście obowiązki
radnego sprawować godnie, rzetelnie i uczciwie, mając na względzie dobro mojej gminy i jej
mieszkańców."

Po odczytaniu roty kolejno wyczytywani Radni Rady Miejskiej Krzywinia złożyli ślubowanie
wypowiadając zwrot „ślubuję”, lub „ślubuję tak mi dopomóż Bóg”

Przewodniczący obrad stwierdził, że radni, którzy złożyli ślubowanie objęli mandat radnego
Rady Miejskiej Krzywinia.

Przewodniczący obrad poinformował, że kolejnym punktem porządku obrad jest złożenie
ślubowania przez Burmistrza Miasta i Gminy Krzywiń.

Burmistrz Miasta i Gminy Krzywiń Jacek Nowak odczytał rotę ślubowania:

„Obejmując urząd Burmistrza Miasta i Gminy Krzywiń uroczyście ślubuję, że dochowam
wierności prawu, a powierzony mi urząd sprawować będę tylko dla dobra publicznego
i pomyślności mieszkańców Miasta i Gminy Krzywiń. Tak mi dopomóż Bóg."

Przewodniczący obrad stwierdził, że Pan Jacek Nowak objął obowiązki Burmistrza Miasta
i Gminy Krzywiń.

Burmistrz Miasta i Gminy podziękował wszystkim za zaufanie dla jego osoby w tych
wyborach. Burmistrz zadeklarował rzeczową, merytoryczną i konstruktywną prace na rzecz
Gminy oraz poprosił o współpracę, wsparcie i działanie dla dobra mieszkańców tej gminy.

W posiedzeniu zgodnie z listą obecności uczestniczy 15 Radnych, co wobec ustawowego
składu Rady wynoszącego 15 osób stanowi quorum pozwalające na podejmowanie
prawomocnych decyzji.

Przewodniczący obrad powiedział, że kolejnym punktem porządku obrad jest wybór
przewodniczącego rady i w związku z tym poprosił o zgłaszanie kandydatów do Komisji
Skrutacyjnej.

Do pracy w Komisji Skrutacyjnej zgłoszono następujących Radnych:
- Jerzy Nowak,
- Jan Musielak,
- Władysław Konieczny.

Po przegłosowaniu Komisja Skrutacyjna została wybrana większością głosów (14 za, 1
wstrzymał się) i ukonstytuowała się następująco:
- Radny Jerzy Nowak- przewodniczący,
- Radny Jan Musielak - sekretarz,
- Radny Władysław Konieczny - członek.

Przewodniczący obrad poprosił o zgłaszanie kandydatów na Przewodniczącego Rady
Miejskiej Krzywinia.

Radny Paweł Wawrzyniak zgłosił kandydaturę Radnej Krystyny Motławskiej, która wyraziła
zgodę na kandydowanie.

Radna Teresa Klupś zgłosiła kandydaturę Radnego Leszka Majchrzaka, który wyraził zgodę
na kandydowanie.

Komisja Skrutacyjna przygotowała karty do głosowania, przedstawiła zasady głosowania
i następnie przystąpiono do głosowania tajnego.

Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej Jerzy Nowak odczytał protokół z głosowania tajnego,
który wraz z 15 kartami do głosowania stanowi załącznik do niniejszego protokołu
i stwierdził, że Przewodniczącą Rady Miejskiej Krzywinia wybrana została Radna Krystyna
Motławska.

Przewodniczący obrad przedstawił projekt uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego
Rady Miejskiej Krzywinia.

Rada Miejska Krzywinia większością głosów (14 za, 1 wstrzymał się) przyjęła uchwałę nr
I/1/2014 w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej Krzywinia.
Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Przewodniczący obrad pogratulował Radnej wyboru na Przewodniczącą Rady i przekazał
dalsze prowadzenie sesji Przewodniczącej Radnej Krystynie Motławskiej.

Przewodnicząca Rady Krystyna Motławska podziękowała wyborcom za wybranie jej na
radną Rady Miejskiej Krzywinia i wszystkim Radnym za zaufanie i powierzenie jej funkcji
przewodniczącej tej Rady. Przewodnicząca powiedziała, że przyjmuje tę funkcję służebną
wobec Radnych i zadeklarowała, że dołoży wszelkiej staranności aby praca Radnych
i współpraca z Burmistrzem Jackiem Nowakiem i wszystkimi z którymi będziemy
współpracowali była wykonywana z pasją, żeby spotkania były konstruktywne, a podjęte
decyzje trafne, podejmowane dla dobra Gminy i jej mieszkańców.
Przewodnicząca Rady podziękowała wszystkim za przybycie i o godz. 1625 zamknęła I Sesję
Rady Miejskiej Krzywinia.

Protokołował:

Przewodniczący obrad

Podinspektor

/-/Stanisław Golak

/-/ Mateusz Nejranowski

